Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën vergadering 22 juni 2017
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en
Peter Calis (Larens Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Maria
Klingenberg-Klinkhamer en Erwin van den Berg (CDA),Marja Bakker-Snoeij en Marcus
van den Brink (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (D66)
Voorzitter: Bart de Nie (VVD) (vervanger Nico Wegter D66)
Afwezig : Paul Streefkerk (PvdA)
B&W
: Burgemeester Elbert Roest, wethouder Leen van der Pols (CDA), gemeentesecretaris
Garmt Kolhorn
Overigen : Erik Vriesen en Ellen Zeeman, accountants Hofsteenge Zeeman (agendapunt 5.1)
Theo de Haar, controller BEL Combinatie (agendapunten 5.1, 5.6, 5.9)
Frank Oskamp, directeur Tomingroep (agendapunt 5.2)
Daphne Willems, beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Huizen (agendapunt 5.3)
Hans Uneken, afdelingshoofd sociaal domein Regio G&V (agendapunten 5.4, 5.8)
Dennus Ligter, med. Maatschappelijke Ontwikkeling BEL Combinatie (agendapunt 5.5)
Cie.griffier: Corry Holtslag

De raadscommissie M&F heeft in haar vergadering van 22 juni 2017 (aanvang 20.00 uur) de volgende
zaken behandeld:
 De agenda wordt gewijzigd vastgesteld (behandeling agendapunt 5.5 aansluitend aan 5.1). De
heer Wegter wordt vervangen door de heer De Nie, de heer Streefkerk door de heer Van den
Brink. De heer Vriesen en mevrouw Zeeman van Hofsteenge Zeeman accountants worden
welkom geheten.
 De lijst adviezen en conclusies van de vergadering van 24 mei 2017 wordt conform
vastgesteld. Naar aanleiding van: mevrouw Van Dorst vraagt naar de laatste rapportage sociaal
domein en de toegezegde informatie over de Wmo-raad. Wethouder Van der Pols antwoordt
dat de rapportage sociaal domein vanaf 2017 twee keer per jaar wordt verspreid. In het
volgende portefeuillehoudersoverleg HBEL zal de Wmo-raad aan de orde komen. Volgende
week mag een conceptnotitie worden verwacht aangaande een in te stellen HBEL adviesraad
sociaal domein.
 Bij agendapunt ‘Mededelingen’ deelt burgemeester Roest mee dat hij vanavond wethouder
Smit vervangt, omdat deze wegens verplichtingen elders niet aanwezig kan zijn.
 Bij agendapunt ‘Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ deelt
burgemeester Roest mee dat de huidige rentmeester van het GNR, de heer Van der Molen, een
functie elders heeft aanvaard, zodat er een vacature is ontstaan. De functie wordt momenteel
ad interim vervuld door Karen Heerschop. De Schootsvelden in Naarden is door het GNR
aanvaard als natuurreservaat en daarmee geborgd in het landschap van ’t Gooi. De
onderhandelingen zijn aangebroken voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van de
participanten van het GNR. Alle gemeenten hebben inmiddels bewilligd in de extra middelen
die nodig zijn.
Mevrouw Niekus doet als ambassadeur van Laren een nadrukkelijke oproep aan de leden
aanwezig te zijn bij het volgende regiopodium. Het zojuist bezochte regiopodium ging over
economie, mobiliteit, wonen en werken. Het was zeer interessant, maar het was jammer dat er
weinig leden aanwezig waren.
 De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Jaarrekening gemeente Laren 2016’ te
behandelen in de raad van 5 juli. Burgemeester Roest geeft aan dat er geen verrassingen zijn
geconstateerd. Aan de orde komen onder andere overschot sociaal domein, subsidie Singer,
ventilatieproblemen school, schatkistbankieren, dubieuze debiteuren, Jan Hamdorffprijs, stand
algemene reserve, kasgeldlimiet, niet geautoriseerde overschrijdingen, inhuurkrachten,
Balkenende-norm en P&C-cyclus GR-en. De heer De Haar beantwoordt een aantal van de
gestelde vragen. De heer Vriesen geeft aan dat hij ondanks de aangetroffen onzekerheden
voornemens is een goedkeurende verklaring af te geven voor het sociaal domein. De
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verklaring kan pas worden bijgevoegd na het raadsbesluit van 5 juli aanstaande. De
verslagleggingsregels zijn met ingang van 1 januari 2017 veranderd, dit heeft impact gehad op
de presentatie van de jaarrekening. De insteek van commissie Depla is voorlopig opgeschort.
De jaarrekening moet vóór 15 juli bij de provincie liggen, voor de GR-en is dit 15 april,
erkend wordt dat dit problemen geeft.
De voorzitter dankt de heer Vriesen en mevrouw Zeeman voor hun aanwezigheid.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Tomingroep begroting 2018 en jaarstukken
2016’ te behandelen in de raad van 28 juni. Er worden diverse vragen gesteld. Aan de orde
komen onder meer de verslechterende vooruitzichten, aanscherpen zienswijze, relatie BV en
Schap en de afname van het aantal WSW-ers. Wethouder Van der Pols geeft aan dat het
rijksbeleid erop is gericht om zoveel mogelijk mensen met een beperking aan een baan te
helpen. Eén en ander moet worden herzien, de brief van 17 april is een goed referentiekader.
De heer Oskamp geeft aan dat het bedrijfsresultaat wordt vertekend door de resultaten van het
Schap. Spreker is niet bezorgd, er wordt winst gemaakt. Minder medewerkers betekent minder
subsidie. De tekorten zitten in de verlaging van de subsidie door het rijk. In de post
begeleidingskosten zitten ook betalingen. De WSW-ers behouden hun indicatie.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Aanvraag Vangnetregeling BUIG 2016’ te
behandelen in de raad van 28 juni. Mevrouw Willems geeft aan dat harder ingezet zal gaan
worden op de toegang. Als voorbeeld wordt genoemd mensen met een fraudeverleden.
Wethouder Van der Pols geeft aan dat deze regeling een specifieke regeling is voor een
specifieke groep. Wanneer de effecten van de regeling duidelijk zijn zal een overzicht worden
verstrekt.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Beleidsplan Bescherming en Opvang 20172020’ te behandelen in de raad van 28 juni. In algemeenheid wordt zorg geuit over de
wachttijden en wachtlijsten voor jeugd en GGZ. De heer Uneken beantwoordt de gestelde
vragen. Er zijn voldoende plaatsen ingekocht, zorg buiten de kantooruren is crisisopvang. De
genoemde twee miljoen is het plafond om risico’s op te vangen. GGZ-zorg voor kinderen
wordt ingekocht door de VNG. Wethouder Van der Pols zegt geen problemen te kennen bij
Cocon. Er blijft altijd een categorie mensen bestaan die geen hulp wil.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren’ te
behandelen in de raad van 28 juni. Vragen worden gesteld over onder meer schakelklas,
gebruik Scheper, achterstallig onderhoud, juridisch en economisch eigenaarschap en erfpacht.
De heer Ligter beantwoordt een aantal van de gestelde vragen. Wethouder Van der Pols geeft
aan dat er wachtlijsten zijn voor meer lokalen. Overwogen wordt het juridisch eigendom voor
vijf jaar in handen te geven van ABC. De directeur van college De Brink is in gesprek met de
Binckhorst-St. Jan. Primair en voortgezet onderwijs moeten niet samen worden gezet.
Mogelijk dat 1 of 2 containers kunnen worden geplaatst op het terrein van college De Brink,
zodat de schakelklas blijft. MCC wordt opgenomen in het contract. De particuliere school aan
de Paviljoensweg is niet een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Versa heeft geen eigen
contract, die beweegt mee.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Zienswijze BEL Combinatie jaarrekening 2016,
1e begrotingswijziging 2017 en ontwerp begroting 2018’ te behandelen in de raad van 28 juni.
De gemeentesecretaris geeft uitleg over de bedragen genoemd op bladzijde 10.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Financiering RSA Regio Gooi en Vechtstreek’ te
behandelen in de raad van 28 juni.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Herziening gemeenschappelijke regeling Regio
Gooi en Vechtstreek’ te behandelen in de raad van 28 juni. De heer Uneken beantwoordt de
gestelde vragen over instemmingsrecht en bevoegdheden.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2017’ te
behandelen in de raad van 28 juni.
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Rondvraag:
- Maria Klingenberg geeft aan dat 20.000 euro is vrijgemaakt voor de
fusiebesprekingen tussen ’t Laer en LLTC. Is er al iets bekend daarover?
Burgemeester Roest antwoordt dat door de raad een intentie is uitgesproken om de
verenigingen te faciliteren, maar dat het college zelf ook een onafhankelijk beeld wil
hebben van de gevolgen. Juist vanwege die onafhankelijkheid is dit in onderzoek
gegeven bij een bureau.
- Désirée Niekus geeft aan dat fractiegenoot Pouw n.a.v. de memo ‘Sociaal domein en
klachten 2de helft 2016’ wil weten waar de klachten specifiek over gaan en of er iets
mee kan worden gedaan.
- Ellen van Dorst geeft in navolging van mevrouw Niekus aan dat ook zij heeft
vernomen dat men zeer lang moet wachten op actie van het Wmo-loket. Zij kent twee
casussen. Bij één daarvan heeft men na een aanvraag om zorg twee en een halve
maand niets gehoord. Is hier niet meer over bekend?
Wethouder Van der Pols zegt navraag te zullen doen. Het is hem bekend dat in
sommige situaties de wachttijd te lang duurt, dit blijft een aandachtspunt. Spreker
neemt de gemaakte opmerkingen mee.
- Marcus van den Brink geeft aan dat de parochie met ingang van 1 mei 2018 de
wereldwinkel de huur heeft opgezegd. Gevraagd wordt of het college kan bemiddelen
voor andere mogelijkheden in Laren. In dit kader wordt verwezen naar de toenemende
leegstand van winkels.
Burgemeester Roest geeft aan dat hij heeft gesproken met het bestuur van die
wereldwinkel. In Eemnes is een goede wereldwinkel aanwezig, maar ook deze winkel
heeft al moeite zich staande te houden. De nuancering wordt gegeven dat je soms
moet aanvaarden dat de levensvatbaarheid van zo’n instituut, in vergelijking met het
moment van oprichting, niet meer hetzelfde is.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.14 uur.
Vastgesteld in de commissievergadering van 21 september 2017.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren via de website of op cd-rom)
Ho.26/06/2017
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